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PROGRAM ÖSTERMALMSGATAN 26

Offentlig innergård & loggia (plan 1)  2550 m2
Offentlig & kommersiell verksamhet  2750 m2
Kontor         1000 m2
Gemensamma ytor inom huset   1920 m2
 varav triangeln         800 m2
  trapphus         1120 m2
Vård- & omsorgsboende     1610 m2
 varav boende enhet (x20)      30,5 m2
  balkong          0,7 m2
  hall           9,5 m2
  gemensamma ytor (x4)      118 m2
  trädgårdsgång (x4)       224 m2
Studentboende       1600 m2
 varav boende enhet (x40)       14,7 m2
  hall           4,6 m2
  gemensamma ytor (x4)      118 m2
  trädgårdsgång (x4)       56 m2
Seniorboende       1620 m2
 varav boende enhet (x20)       30,5 m2
  balkong          0,7 m2
  hall           9,5 m2
  gemensamma ytor (x4)      118 m2
  trädgårdsgång (x4)       224 m2
Takodling        2135 m2

TOTALT        15185 m2
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Arkitekturskolan stod färdig 1969, för 43 år sedan. Den byggdes specifikt för detta ändamål, och har blivit 
ifrågasatt inifrån och ut ända sen dess. Nu ska den ursprungliga funktionen flytta, men byggnaden kommer att 
stå kvar, lika laddad som alltid. In med det nya, ut med det gamla. Eller tvärtom?

Jag påstår att glappet mellan två generationer vid liv idag aldrig varit större och snart kommer att minska igen. 
Under 1900-talet har en explosiv utveckling skett inom industri och teknologi, och världsomvälvande 
händelser har inträffat gång på gång. Vi överröses av ny information och uppdateras på allt i nära realtid. 
Utvecklingen har lett till att vi idag har ett helt annat socialt mönster och levnadssätt, ett liv min farmor inte 
kunnat föreställa sig. Det viktiga nu är att inte glömma bort det som varit, att inte tappa bort kunskapen som 
är så grundläggande för att vi ska veta var vi nyss varit. Mister vi den, kan vi omöjligen lösa problem som vi står 
inför i framtiden. Bara för att vi har en hjul-app, bör vi inte bränna hjulet…

Ju äldre och skörare man blir, desto mer segregeras man från samhället. Det sker dels genom att man fysiskt 
binds till hemmet , man blir kanske beroende av hemtjänst för att ta sig ut, en service som ska ta hand om de 
äldres basbehov, men som också tvingas fungera som den enda sociala stimulansen för många. Men i vår 
kultur sker även segregationen utifrån, vi har inte samma kontakt och uppskattning för äldre generationer som 
man har i många andra länder, och samhället utnyttjas därför inte till sin fulla potential. 

Hur överbryggar man då denna segregation, och mer därtill, hur lyfter man fram den information som de äldre 
besitter och får samhället att förstå att det är lika viktigt att ta hand om denna kunskap som att utveckla ny? 
Och hur kommer vi själva över våra fördomar och lär oss uppskatta och acceptera människor som lever i en helt 
annan situation än en vi ännu provat på?

Det startade som en reflektion av kontexten, en värdig plats som bör hantera ett program som uppskattar  och 
tar tillvara på platsens alla kvaliteter. Kvarterets plats i sin omgivning bjuder in till ett dynamiskt rörelsemönster 
på gatuplan, med det uppstår bra förutsättningar för offentliga platser med sociala interaktioner. 

Genom att integrera de olika generationerna i byggnaden, och låta dem dela på ett spektrum av olika 
funktioner, från fundamentala till frivillliga, väcker man tanken att vi är mer lika än vad vi förut trott. Eller kanske 
lika olika som vi kan vara med våra jämngamla. Först gynnas de som bor i huset, men som allt annat idag sprids 
det snabbt ut i samhället. Man gör inte längre en god gärning, man lever det livet. Det börjar med ett leende i 
trapphuset och en hjälpande hand med matkassarna och fortsätter till att man uppdaterar sin blogg med ett 
recept på hur man lägger in gurka och utan att reflektera ställer man sig upp för någon på bussen.

Allas värde belyses när kunskaper blandas och nya resultat framträder. Resultat som skapar effekter som 
omöjligen hade kunnat uppstå utan de kvaliteter som olika tidsåldrar gett oss.
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PLAN 4
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Svens kärlsjukdom gör 
att han upplever smärta 
i hjärtat när det blåser. 
För att kunna se till sin 
vinranka under årets alla 
dagar har han placerat 
den bakom vindskyddet 
i uterummet. 

Trots att Kalle bor i mitt inne i stan 
behöver han inte ta sig långt bort 
för att nå en skyddad uteplats i den 
friska luften. Han packar in sig i sin 

vanliga plats varje morgon, vädret 
spelar ingen roll.

Nora kommer en 
våning nerifrån, där har 
hon personal som 
hjälper henne när hon 
glömmer bort viktiga 
saker. Att alla klär in sin 
del av trädgårdspro-
menaden på sitt eget 
vis, hjälper henne att 
hålla sig orienterad.

Sebastian hjälper till på 
äldreboendet en 
trappa ner en gång i 
månaden. I gengäld får 
han subventionerad 
hyra och otaliga 
anekdoter om tiden då 
Nora jobbade i en 
spetshandel. 

När Bodil väntar på sin tvått går 
hon i lagom rask takt på 
löpbandet. Jonny som ofta tvättar 
före henne har hon lärt både hur 
man ångar en skjorta rak och 
bästa sättet att mangla lakan.

På vintern sitter balkongen uppe 
som solskydd för trapphuset i 
söderläge. Idag är det torsdag, då 
passar Gunnar och Johan på att 
hissa ner balkongen och öppna 
baren när knyppelgruppen och 
datakörkortsklassen är färdiga. 

Berra brukar bli lite 
irriterad på Iris för att 
hennes orientaliska 
kruksamling tar för stor 
plats, men det går över 
så fort hon hjälper 
honom ringa sin sonson 
i Dubai via Skype på 
hennes nya iPad.

Iris köpte en iPad efter 
att Jonas på andra sidan 
trapphuset gett henne 
några datalektioner, som 
Iris i sin tur byter mot 
matlådor.

80.03+90.13+

I byggnadens boendeform blandas två delar olika sorters äldreboende med en del studentboende. För att samvaro 
 mellan de två generationerna ska fungera är det viktigt 

 
Trapphusen är den första delen i länken mellan generationerna som utgörs av gemensamma rum och program. Det är 

Under de dagar då vintersolen står lågt, fungerar den upphissade balkongen som ett ljusfilter åt bridgespelarna i 

utformat runt originaltrappan, men de nedersta och översta stegen har har ersatts av viloplan som gör att man ständigt 
har kontakt med fyra olika nivåer runtomkring. Genomgångshissen kan ta en både till ett nytt halvplan, en meter 
nedanför det ursprungliga bjälklaget, och till planet ovanför, där postväggen och bostäderna är belägna. 

trapprummet. Vill man vika ner den, vrider man på ratten och ber grannen hjälpa en med räcket medan kugghjulen 
jobbar. 

kedjelänkar där rankor klättrar, marken är av stenplattor, g
vindskydd som gör det behagligt att vistas ute året om. Man har fri sikt till studenterna, grannarna närmast bredvid, och 

kokvrå och ett öppet och lätt möblerbart rum. Den externa solavskärmingen justeras enkelt av den boende. Större 

rum som bryter upp det stora rummet och gör det personligt och lätt att orientera sig. Korkgolvet byts mot stenplattor 
och ett lågt staket separerar en från grannen de dagar man vill vara med i gemenskapen, men inte fullt ut. 

restaurang och matsal. 

Lokalen har även fått en takterrass från det nya utdragna biblioteket undertill. Kontoren ligger utmed gatan och 
innervarvet är öppet för allmänheten via ett ramp system som börjar nere på torget söder om byggnaden.

Det nya entréplanet är i nivå med gatan, det är gatan, inga trösklar eller dörrar hindrar en från att stiga in i byggnaden. 
Kommer man från rondellen, ser man rakt igenom entrén till den nya innergården som sluttar ner mot Uggleviksgatan. 

verksamheter som man lätt får syn på från gatan. Entréplanet slutar i nordväst i en kort trappa som tar en tillbaka till 
trottoaren och ett nytt övergångsställe över Uggleviksgatan, och i sydväst rör man sig igenom ett av Stockholms 

TEKNISK SEKTION 
1:40 @ A2

YTTERVÄGG
200mm BEFINTLIGA LECA BETONGBLOCK
220mm PERLIT MELLAN STÅLREGLAR
12mm FIBERCEMENTSKIVA
20mm LIGGANDE BOKTRÄPANEL, HYVLAD

YTTERVÄGG
280mm BEFINTLIG PLATSGJUTEN BETONG
80mm EXTERN MEKANISK SOLSKÄRM
60-140mm PERLIT MELLAN STÅLREGLAR
12mm FIBERCEMENTSKIVA
20mm LIGGANDE BOKTRÄPANEL, HYVLAD

GOLV
10mm KORKGOLV eller
15mm GRANITPLATTA (hall)
80mm BETONG MED VÄRMESLINGOR
FUKTSPÄRR
60mm LJUDDÄMPANDE ISOLERING
60mm ISOLERING
150-400mm BEFINTLIGT BETONG BJÄLKLAG

INNERVÄGG PRIVAT -  GEMENSAMT RUM
20mm BOKTRÄPANEL, HYVLAD
2x8mm GIPSSKIVA
2x70mm STÅLREGEL MED ISOLERING
2x8mm GIPSSKIVA
20mm BOKTRÄPANEL, OHYVLAD

VIKVÄGG
2x6mm GLAS MED
11mm KRYPTONGAS

MARK
50-100mm ISOLERING
TÄTSKIKT
STENPLATTOR OCH ODLINGSBÄDDAR PÅ
50-100mm KOMPAKTERADJORD
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